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Karatê de São Miguel conquista 25 medalhas no 
Paranaense disputado em Pato Branco

A equipe de Karatê de São Miguel 
do Iguaçu marcou, mais uma vez, 
história ao conquistar 25 medalhas 
no Campeonato Paranaense dispu-
tado no último sábado, 18, em Pato 
Branco. O evento foi realizado pela 
FPRK-Federação Paranaense de 
Karatê e contou com a participação 
de mais de 600 atletas de vários muni-
cípios do Paraná, entre eles: Curitiba, 
Araucária, Campo Largo, Londrina, 
Maringá, Ponta Grossa, Paranaguá, 
Cascavel, Foz do Iguaçu, São Miguel 
do Iguaçu, Campo Mourão, União da 
Vitória, Pato Branco, Francisco Bel-
trão, Rio Negro, Arapongas, Toledo, 
Astorga, Apucarana, entre outros.

O município foi representado por 
33 atletas da Evolução Karatê-Dojô 
Tramontin que conquistaram 13 
medalhas de ouro, 05 de prata e 07 
de bronze. “Nosso karatê está de 
parabéns pelo excelente resultado 
apresentado em todos os eventos e 
competições disputadas no decorrer 
de 2021”, disseram os professores 
Sensei Zilmar Tramontim e Sensei 
Diego Pasini.

Eles agradeceram ainda o apoio 
do Governo Municipal, através do 
departamento de Esportes. “Agra-
decemos também os colaboradores: 
Itaipu Binacional e Academia Select 
Body Center São Miguel do Iguaçu 

e a todos que acreditam e apoiam o 
nosso trabalho”.

O secretário de Cultura, Esportes 
e Lazer, Sandro Alexandre, parabe-
nizou os atletas, professores, pais, 
responsáveis pela conquista. “São 
Miguel do Iguaçu agradece vocês por 
representarem tão bem o município”.

Atletas que conquistaram meda-
lhas de ouro:

Hiago Barbosa categoria kumitê 
especial, sub 12 – 10/11 anos, 35 kg;

Bianca de Castilho categoria 
kumitê especial, sub 14 – fem. 12/13 
anos, 47 kg;

João Borth, categoria especial 
kumitê cadete masc. 14/15 anos;

Isabel Cardoso cat. cadete esp. 
Kumitê fem. 14/15 anos;

Laura M. Bortolini cat. cadete esp. 
Kumitê fem.14/15 anos;

Deyvid Macagnan cat. esp. Sub 
21 masc.18/20 anos e categoria 
especial kumitê Sênior 84 kg;

Danielly Motta cat. esp. Kumitê 
sub 21 fem. 18/20 anos e categ. esp. 
Sênior 18 anos acima 68 kg;

Laura Ledur cat. de novos sub 14 
kumitê fem.12/13 anos 47 kg;

João Otávio de Castilho cat. de 
novos kumitê masc. 10/11 anos 35 kg;

Ariane Schemmer Del Moro cat. 
de novos kumitê fem.10/11 anos 
40 kg e

Lauana  Beatriz Melgarejo cat. 

de novos kumitê fem.sub 12 10/11 
anos 50 kg

Atletas Medalhistas de prata:
Adrielly Motta cat. esp. sênior 

fem. 18 anos acima 68 kg;
Julia Lazzeris Basso cat. esp. 

kumitê infantil sub 14 – 13/14, anos 
47 kg;

Luana de Paula Jorge cat. esp. 
kumitê fem. 14/15 anos, 54 kg;

Julia de Macedo Bartolomeu cat. 
de novos kumitê fem 12/13 anos, 
47 kg e

Gustavo Osawa categoria de 
novos kumitê sub 12 10/11 anos, 
50 kg

Atletas Medalhistas de bronze:
Pedro Vieira cat. especial kumitê 

sub 14 masc. 12/13 anos 45 kg;
Adelar Manoel dos Reis Júnior 

cat. esp. kumitê sub 14 masc. 12/13 
anos 55 kg;

Pablo Vinícius de Jesus cat. 
esp. kumitê cadete masc. 14/15 
anos 70 kg;

Kaiky Alexandre Rodrigues cat. 

esp. kumitê Júnior masc. 16/17 anos 
61 kg;

João Vitor M. Spelfeld cat. esp. 
Júnior masc. 16/17 anos 76 kg;

Bianca Vitorio Acordi cat. de 
novos kumitê sub 12 fem. 10/11 
anos 45 kg e

Rafaella da Paz Diesel cat. de 
novos kumitê sub 12 fem. 10/11 
anos 45 kg.

Assessoria de Imprensa do 
Município de São Miguel
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Secretário Estadual Sandro Alex visita São Miguel 
do Iguaçu e confirma investimentos no município

O secretário de Estado da 
Infraestrutura e Logística, Sandro 
Alex, esteve visitando o município 
de São Miguel do Iguaçu na manhã 
desta sexta-feira, 17, acompanhado 
do assessor do deputado estadual 
Hussein Bakri, representante do 
município na Assembleia Legislativa 
do Paraná, Luciano Scherer, e foi 
recepcionado na sala de reuniões 
da prefeitura pelo prefeito Motta, 
secretários municipais, diretores e 
vereadores.

Cumprindo agenda no Oeste do 
Estado para acompanhar o ministro 
da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de 
Freitas, na obra da 2ª ponte em Foz 
do Iguaçu, Sandro Alex fez questão 
de abrir um espaço na agenda para 
visitar o município. ‘Vim cumprir um 
compromisso que fiz com o prefeito 
Motta, de vir pessoalmente para São 
Miguel do Iguaçu, conhecer a equipe 
e planejar ações para o futuro da 
cidade’, afirmou.

 Durante reunião, o secretário 
destacou dois projetos que já estão 
empenhados para o município, só 
aguardando os trâmites para conclu-
são. Um deles no valor aproximado 
de R$ 1,1 milhão para pavimentação 
asfáltica no Parque Industrial, por 
intermédio do deputado estadual 
Hussein Bakri, sendo aproximada-
mente R$ 600 mil do Estado e R$480 
mil de contrapartida do município, e 
outro de quase R$ 650 mil, sendo 
R$ 452 mil do Estado e R$ 195 mil 
de contrapartida, para reperfilamento 
asfáltico sobre pavimento poliédrico 
no interior do município.

Além disso, ele também se 
comprometeu a enviar mais de R$ 
1 milhão em emulsão asfáltica para 
melhoria nas ruas do município. ‘É 
um compromisso meu, e junto com 
o prefeito Motta, vamos fazer São 
Miguel avançar e muito!’, garantiu.

Também foram apresentadas 
algumas demandas do município, 

sendo uma das principais reinvindi-
cações a PR-497, que dá acesso ao 
Terminal Turístico Balneário Ipiranga 
e municípios vizinhos. O secretário 
afirmou que está ciente de toda a 
situação e que os trabalhos ainda 
não começaram porque o saldo do 
contrato antigo acabou, mas que os 
trabalhos para um novo contrato já 
estão em andamento.

‘Solicitei um novo contrato para o 
DER porque era um contrato antigo, 
que previa apenas tapa-buraco, mas 
a PR-497 precisa ser reconstruída 
e estamos trabalhando junto com 
a Itaipu para ampliar a capacidade 
dela, com terceira faixa e uma série 
de ampliações na rodovia. Em 2022 
ela terá muitos avanços. Um novo 
contrato, com mais recursos, para 
que ela fique totalmente restaurada’, 
destacou.

Após a visita na prefeitura, 
Sandro Alex, acompanhado do pre-
feito Motta, e da equipe de governo, 
visitou o trevo que está em fase final 
de construção na PR-497, onde mais 
uma vez reforçou o compromisso para 
melhorar a rodovia, e depois foi visitar 
a obra de asfalto que o município está 
executando com recursos próprios 
entre as comunidades Santa Rita e 
Paulistana. ‘Uma obra fantástica, de 
um prefeito sério e trabalhador, que 
conseguiu no primeiro ano fazer uma 
obra espetacular. Nós vamos ajudar 
a fazer muito mais!’, exaltou.

Participaram da reunião os secre-
tários municipais Marcelo Martins 

de Castro (Administração); Marcelo 
Alexandre (Agricultura); Adriana da 

Silva Motta (Assistência Social); 
Alexandro Alcará (Assuntos Comu-

nitários); Valcir Teixeira (Indústria, 
Comércio e Turismo); Eliete Maria 
Bortoluzzi (Educação); Ledenir Presa 
(Finanças); Márcio Rogério Zanoni 
(Meio Ambiente); e Rodrigo Frigo 
(Obras); diretores de departamento; 
o presidente da Câmara Municipal, 
Raulique Farias; os vereadores 
Juliane Dandolini e Evandro Ghel-
lere; assessores da Câmara; e o 
presidente da Câmara Municipal de 
Itaipulândia, André Royer.

Assessoria de Imprensa do 
Município de São Miguel
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Natal de luz é realizado em 
Serranópolis do Iguaçu

No domingo (12), o Governo 
Municipal de Serranópolis do Iguaçu 
através da Secretaria de Indústria, 
Comércio e Turismo em parceria com 
a Itaipu Binacional realizou diversas 
atividades alusivas ao Natal, com o 
tema “Natal de Luz”.

O evento foi realizado na área 
central do município e contou com 
apresentação cultural com a dupla 
Tiago Rossato e Sofia Goulart, além 
de brinquedos infláveis e distribuição 
de doces para as crianças e é claro, 
a chegada do Papai Noel.

A população serranopolitana 
compareceu para prestigiar o evento. 
Segundo o prefeito Ivo Roberti, 
“Apesar de todas as dificuldades 
que passamos nesse ano, é muito 
gratificante estarmos realizando 
esse evento para nossos munícipes. 
Obrigado pela presença de todos 
e quero desde já desejar um feliz 
e abençoado Natal e um próspero 
Ano Novo”, concluiu.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Serranópolis do Iguaçu

CMEI Pequeno Artista de Serranópolis 
realiza formatura do Pré II 

Na quarta-feira (08), o Centro 
Municipal de Educação Infantil 
Pequeno Artista realizou a formatura 
de quatro turmas do Pré II. O evento 
foi realizado em horário comercial e 
dividido em duas etapas, duas turmas 
no período da manhã e duas turmas 
no período da tarde.

Essa divisão foi feita devido 
ao grande número de alunos e 
consequentemente de pessoas que 
participariam do evento, sendo pais, 

professores e convidados, e assim, 
diminuindo as aglomerações. 

Os alunos agora encerram o 
ensino infantil e passam para o ensino 
fundamental, na Escola Municipal 
Serranópolis do Iguaçu. 

O prefeito Ivo Roberti esteve 
presente e agradeceu a presença 
de todos os pais e que são presentes 
na vida escolar de seus filhos “Conti-
nuem incentivando e auxiliando seus 
filhos, o papel de vocês é muito impor-
tante na formação deles” completou.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Serranópolis do Iguaçu
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A Frimesa projeta encerrar 2021 com crescimento de 17%
A Frimesa Cooperativa Central 

completa 44 anos em dezembro e 
projeta atingir 5 bilhões em 2021 
com um crescimento de 17% com-
parado ao desempenho de 2020 e 
deve fechar com 9.190 empregos 
diretos. Com o propósito de indus-
trializar a matéria-prima, reúne cinco 
cooperativas filiadas – Copagril, Lar, 
Copacol, C.Vale e Primato. Esse 

sistema beneficia milhares de agri-
cultores integrados que atuam como 
parceiros numa cadeia organizada. 
Juntas somam 1726 produtores de 
leite e 918 suinocultores que entrega 
matéria-prima para industrialização.

Tem posição de destaque nacio-
nal na industrialização de suínos 
e leite em volume, qualidade e 
posicionamento da marca. Com 
seis unidades industriais, no cenário 
mundial, está presente em vários 

países e é a quarta maior empresa 
no abate de suínos no Brasil, a 154ª 
maior empresa e a 11ª maior coope-
rativa do Brasil, é a 14ª empresa do 
Paraná e a 23ª maior empresa do Sul 
segundo a edição Maiores e Melhores 
da Revista Exame.

O segmento de carne suína, é o 
maior negócio da empresa e conta 
com duas plantas industriais, uma em 
Medianeira e outra unidade fabril em 
Marechal Cândido Rondon. Com um 
sistema de produção de suíno moni-
torado, abate mais de 8000 suínos 
por dia. Em 2021 foram 2 milhões e 
193 mil animais industrializados, que 
deram origem a 283 mil toneladas em 

produtos. Na área de exportação, a 
projeção do faturamento ficou em 
R$926 milhões, o que representa 
18,8% sobre o faturamento geral da 
empresa, e 25,9% sobre o fatura-
mento da área de carnes.

Nos lácteos, os produtores têm 
acompanhamento técnico no campo, 
e são quatro plantas de industriali-
zação – três no Paraná e uma em 
Aurora - SC, com uma capacidade de 
operar numa média de 830 mil litros/
dia. Foram 303 milhões de litros de 
leite, onde 100% do leite processado 
se transforma em produtos indus-
trializados, que resultaram 442 mil 
toneladas de alimentos.

O investimento em novas tecnolo-
gias, qualidade e melhorias resultou 
em um portfólio de 484 produtos, 
que atendem todas as refeições 
e cardápios, e compõem o mix de 
34.910 clientes, e 46.199 pontos 
de venda ativos. A ampla logística 
e canais de distribuição, possibilita 
a Frimesa atender todo o varejo 
brasileiro, São 9 filiais de venda e 
11 centros de distribuição. Estes 
resultados mostram que a Frimesa 
se posiciona para ser a escolha certa 
em todos os momentos, garantindo 
qualidade e confiabilidade.

Assessoria de Imprensa  
FRIMESA

METAS ALCANÇADAS!
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Alunos de judô tiveram graduação de faixas em Itaipulândia

Férias Coletivas da Prefeitura de 
Missal iniciaram dia 20 de dezembro

Confira os horários de atendi-
mento de cada setor da Adminis-
tração Pública

Conforme o decreto nº 5.722, 
de 16 de dezembro de 2021, a 
partir desta segunda-feira, 20 de 
dezembro, até o dia 18 de janeiro 
de 2022 a prefeitura tem o período 
de Férias Coletivas aos servidores 
municipais. Porém há serviços que 
precisam continuar.

As férias dos Profissionais do 
Magistério (professores e educa-
dores infantis) regentes de classe 
serão de 30 (trinta) dias, sendo que 
os mesmos ainda terão direito ao 
recesso escolar, de acordo com o 
Calendário Escolar da Rede Muni-
cipal de Ensino.

Durante o período de Férias 
Coletivas as Secretarias Municipais 

funcionarão da seguinte forma:
- Secretaria Municipal de 

Finanças: Manterá atendimento 
do Departamento de Tributação, 
Cadastro e Fiscalização;

- Secretaria Municipal de Indús-
tria, Comércio e Turismo: Manterá 
atendimento normal na Secretaria, 
incluindo o instituto de identificação, 
sendo que a Escola de Qualificação 
se manterá fechada;

- Secretaria Municipal de Assis-
tência Social: Manterá atendimento 
normal na Secretaria e no CRAS, no 
entanto, o Centro de convivência 
do Idoso ficará com as atividades 
interrompidas (fechado);

- Secretaria Municipal de Saúde: 
Manterá horário normal de atendi-
mento, nos termos do Decreto nº 
5.718/2021;

- Secretaria Municipal de Agri-

cultura e Meio Ambiente: Somente 
serão atendidos os serviços emer-
genciais e o serviço do Cadastro 
Único e Bloco do Produtor Rural;

- Secretaria Municipal de Obras, 
Urbanismo e Transportes e Subpre-
feituras: Somente serão atendidos 
os serviços emergenciais e de 
limpeza e conservação urbana.

Os procedimentos licitatórios 
obedecerão aos prazos previstos 
nos Editais específicos, não obede-
cendo, necessariamente, o período 
de férias coletivas mencionado. Os 
atos administrativos permanecem 
suspensos durante o período das 
férias coletivas, que serão reali-
zadas seis horas ininterruptas, no 
tocante aos atos administrativos 
que decorram prazos anteriores 
ao Decreto.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Missal

Na noite de sexta-feira, 17, 
alunos das aulas de judô de Itai-
pulândia tiveram solenidade com 
graduação de faixas.

O evento com as provas foi 
realizado no Ginásio Irineu Luiz 
Friedrich, onde foi montado o tatame 
recém adquirido pela Secretaria de 
Cultura e Esportes para a prática da 
modalidade.

As aulas de judô são ministradas 
pelo professor Moacir Pereira de faixa 
preta 1º Dan e contam com 15 alunos 
praticantes de diversas faixas etárias.

A aplicação das provas para a 
graduação de faixas foi realizada pelo 
professor Alzemiro do Nascimento, 
faixa preta 2º Dan, membro da 

Associação Medianeirense de judô.
Confira a relação de alunos e 

graduações de fixas recebidas:
- Caio Augusto Fernandes de 

Souza – Faixa Azul
- Kaue Gabriel Oliveira Brandão 

– Faixa branca ponta cinza
- Bruno Henrique de Oliveira - 

Faixa branca ponta cinza
- Daiele Kethlin Maldaner Altís-

simo – Faixa Azul
- Djonatan Benitez da Silva – 

Faixa Azul
- Fabrício Valentim - Faixa branca 

ponta cinza
- Jackcon Fernandes de Souza 

– Faixa Azul
- Marcelo André Tomazi Junior 

– Faixa Azul
- Vinícius Martins Santos - - Faixa 

branca ponta cinza
- Wagner de Oliveria Fernandes 

– Faixa Azul
- Luis felipe Lunkes Trojack – 

Faixa Azul
- Lucas Gabriel Beuron - - Faixa 

branca ponta cinza
- Baernardo augusto Beuron - - 

Faixa branca ponta cinza
- Joaquim Rafael Beuron - - Faixa 

branca ponta cinza
- Izabelle Volkmer Bayerle - - 

Faixa branca ponta cinza

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia

ESPORTE
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Mais de 97% dos moradores do Oeste do Paraná 
aprovam importância da Itaipu

A importância da Itaipu Binacio-
nal no desenvolvimento da região é 
avaliada de forma positiva por mais 
de 97% dos moradores do Oeste do 
Paraná. Este é o resultado de uma 
pesquisa feita pela Radar Inteligência 
entre 26 de novembro e 6 de dezem-
bro deste ano. Foram ouvidas 1.354 
pessoas no Oeste Paranaense e de 
Mundo Novo (MS). O levantamento 
tem grau de confiança de 95% e 2,8 
pontos de margem de erro. 

De acordo com a pesquisa, 
63,5% das pessoas avaliam como 
muito importante – e outras 33,9% 
avaliam como importante – a Itaipu 
para o desenvolvimento da Região 
Oeste do Paraná. A soma das 
respostas positivas chega a 97,4% 
da população. Além disso, 86,5% 
avaliam positivamente (48,7% ótima 
e 37,8% boa) a contribuição da 
empresa para o desenvolvimento dos 
municípios do Oeste Paranaense.

De forma geral, a atuação da 
binacional em 2021 foi aprovada 

por 93,1% da população. “A avalia-
ção positiva retratada na pesquisa 
mostra que a população aprova os 
investimentos feitos por Itaipu em 
obras estruturantes e no combate 
às crises econômica e sanitária, em 
2021”, diz o diretor-geral brasileiro 
da Itaipu, general João Francisco 
Ferreira. “É um voto de confiança 
da nossa gente ao nosso trabalho, 
que é feito por muitas mãos para 
garantir prosperidade e o bem-estar 
da população na área de influência 
da usina”.

O diretor se refere à série de 
investimentos da binacional em obras 
estruturantes, com destaque para a 
construção da Ponte de Integração 
Brasil-Paraguai, que passa do 75% 
de sua conclusão em 2021. A obra 
é uma iniciativa do governo federal, 
com gestão do governo do Estado do 
Paraná e recursos da margem bra-
sileira da Itaipu, que está investindo 
R$ 323 milhões no projeto e outros 
R$ 336 milhões na Perimetral Leste.

Outras obras importantes são a 
ampliação da pista de pouso e deco-

lagem do Aeroporto Internacional de 
Foz do Iguaçu, a reforma do Hospital 
Ministro Costa Cavalcanti, entre 
outras. No total, Itaipu fará um aporte 
de R$ 2,5 bilhões que vão mudar a 

realidade do Oeste do Paraná.
Segundo a pesquisa, 59,01% tem 

conhecimento dos investimentos da 
Itaipu nas obras. No total, 90,03% 
avaliam de forma positiva (funda-
mental – 39,7% e muito importante 
– 50,6%) a construção da Ponte 
da Integração. Sobre a reforma e 
ampliação do HMCC, a avaliação 
positiva é de 94,7% (fundamental – 
46,8% e muito importante – 47,9%). 
Finalmente, 85,7% avaliam positiva-
mente (fundamental - 38% e muito 
importante - 47,7%) as obras de 
ampliação do aeroporto.

Outros pontos
A pesquisa da Radar Inteligência 

teve 54 perguntas e dividiu o perfil 
dos entrevistados por sexo, grau de 
instrução, renda familiar, área de 
atuação, cidade e religião. Entre os 
respondentes, 53.5% são mulheres 
e 46.5%, homens.

A Itaipu é considerada a empresa 

mais importante para o desenvol-
vimento do Brasil para 18,4% dos 
entrevistados. Em seguida, vem 
Petrobras (8,6%) e Copel (3,4%). 
Para o desenvolvimento do Oeste 
do Paraná, Itaipu lidera com 25%, 
seguido da Copel (6,2%).

A pesquisa também quis saber 
se a Itaipu Binacional cumpre com 
sua responsabilidade em vários 
setores. Todos os itens tiveram 
maioria de respostas “cumpre” (as 
outras opções eram “não cumpre” 
ou “não sabe/não opinou”): produ-
ção de energia (89,6%), geração de 
empregos (82,4%), preservação do 
meio ambiente (88,9%), promoção 
do turismo (86,1%), desenvolvimento 
regional (85%), integração Brasil – 
Paraguai (87,6%).

Assessoria de Imprensa
ITAIPU BINACIONAL

Foto: Rubens Fraulini/Itaipu Binacional

Foto: Rubens Fraulini/Itaipu Binacional
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Conhecidos os vencedores do Concurso 
Vitrine Natalina do município de Itaipulândia

A Secretaria de Indústria, Comér-
cio, Turismo e Lazer, em parceria 
com a ACIAI-Associação Comercial 
e empresarial de Itaipulândia, orga-
nizou o Concurso Vitrine Natalina 
edição 2021.

A divulgação dos vencedores nas 
três categorias ocorreu na noite de 
sábado junto á Praça Padre Isidoro 
Royer dentro da programação de 
apresentações do Natal Iluminado.

De acordo com o Regulamento 
do Concurso, a avaliação obedeceu 
aos seguintes critérios para melhor 
proposta natalina de vitrines e resi-
dências:

I. ILUMINAÇÃO:
a) Quantidade de iluminação empre-
gada na decoração;
b) Aproveitamento e potencialização 
da luz para a criação do cenário ou 
destaque de produtos (no caso de 
vitrines).

II. CRIATIVIDADE E BELEZA:
a) Harmonia de cores;
b) Cuidado com o acabamento;
c) Limpeza geral do espaço.

III. ORIGINALIDADE 
E INOVAÇÃO:

a) Desenvolvimento da temática;
b) Aproveitamento de produtos da 
loja na composição da vitrine ou no 
tema desenvolvido (na categoria de 
vitrines);
c) Utilização de materiais inusitados 
na composição da vitrine ou decora-
ção residencial.

IV. APROVEITAMENTO DO 
ESPAÇO:

a) Estabelecimento de pontos de 
destaque para os elementos prin-

cipais de acordo com a técnica de 
exposição escolhida;
b) Equilíbrio dos elementos da vitrine 
ou residência;
c) Qualidade da visualização;
d) Simplicidade na composição x 
qualidade da exposição.
Após avaliação da Comissão Julga-
dora, composta por três jurados, o 
resultado final foi o seguinte:

CATEGORIA RESIDÊNCIAS
 – COMUNIDADES

1ª LUGAR: Eliane de Souza Pari-
zotto - 164,8 pontos - R$ 3.000,00 
(três mil reais);
2º LUGAR: Francieli dos Santos 
Cavalheiro – 157 pontos - R$ 
2.000,00 (dois mil reais).

CATEGORA RESIDÊNCIAS
 – SEDE

1º LUGAR: Loivane Martins - 147,70 
pontos - R$ 3.000,00 (três mil reais);
2º LUGAR: Jéssica de Matos Schlin-
dewein - 137,20 pontos - R$ 2.000,00 
(dois mil reais);
3º LUGAR: Irena Maria W. Wolmuth 
- 131,20 pontos - R$ 1.500,00 (mil e 
quinhentos reais);
4º LUGAR: Cleverson Bald - 130,80 
pontos - R$ 1.000,00 (mil reais).

CATEGORIA VITRINE
 – COMÉRCIOS

1º LUGAR: Obra de São José/Tere-
zinha Trevisan – 176 pontos -  R$ 

4.500,00 (quatro mil e quinhentos 
reais);
2º LUGAR: Studio Mega Som – 169 
pontos - R$ 3.500,00 (três mil e 
quinhentos reais);
3º LUGAR: Salão da Lisete Wochner 
- 165,4 pontos - R$ 2.500,00 (dois mil 
e quinhentos reais);
4º LUGAR: Evidência Modas - 157,9 
pontos - R$ 1.500,00 (mil e quinhen-
tos reais).

OBJETIVOS:
O Concurso de Vitrines e Residências 
Natalinas tem por objetivo:
I. Fomentar e despertar o clima nata-
lino, criando um ambiente agradável 
no Município de Itaipulândia;
II. Contribuir para o embelezamento 
da cidade para as festividades 
natalinas;
III. Embelezar ainda mais a cidade 

encantando os munícipes e os 
visitantes buscando com isso incre-
mentar as vendas no comércio local;
IV. Incentivar os empresários do 
comércio para uma bela decoração 
natalina, estimulando à criatividade 
e disseminando o espírito natalino;
V. Fomentar as vendas de final de 

ano através do maior envolvimento 
do consumidor com o comercio no 
período Natalino;
VI. Envolver a comunidade local no 
evento do Projeto Natal Iluminado 
2021, criando um clima de alegria e 
festa na cidade.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia
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Horóscopo semanal 22 a 31 de Dezembro

Praia - Caça Palavras

O que você geralmente encontra na praia? Provavelmente estará presentes neste caça palavras 

sobre praia. As palavras deste caça palavras estão escondidas na horizontal, vertical e diagonal, com 

palavras ao contrário.
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AMENDOIM
BALDE

BALDINHO
BANHISTA
BICICLETA
BIQUINI

BOIA
BONÉ
BOTE

BRONZEADOR
CADEIRA

CALÇADÃO

CAMARÃO
CANGA
CHAPÉU
CHINELO

CHUVEIRO
CONCHINHA

ESTEIRA
FRESCOBOL

FRUTA
FUTEBOL
JANGADA

MAIÔ

POUSADA
SORVETE
SUNGA

SURFISTA
TOALHA
ÁGUA

ÁRIES  (21/3 a 20/4)
Pode ser uma semana de exílio voluntário, em que 
você vai viajar ou se afasta de situações e pessoas 
indesejáveis. Seja como for, será bem difícil aguen-
tar cobranças e pressões. A sensação pode ser de 
ter que respirar fundo ou fazer pausas o tempo 
todo. Mantenha os limites e evite a agressividade. 
Seja firme. Tome cuidado com indecisões que po-
dem causar instabilidades e inseguranças..

TOURO (21/4 a 20/5)
A semana pode trazer perdas e prejuízos, por-
tanto tome cuidado com documentos e objetos 
pessoais. Preze a sua segurança e busque ter 
uma atitude de generosidade, principalmente nas 
relações familiares. Pode ser uma semana inten-
sa, com mudanças, mas você estará em paz se 
tiver consciência de aproveitar os momentos com 
profundidade.

GÊMEOS (21/5 a 20/6) 
A semana pode trazer um crescimento dos seus 
dons artísticos ou algum ânimo extra para reali-
zar suas ideias. Tome cuidado com fanatismos 
ou ideias fixas, que não deixarão possibilidades 
diferentes para resolver os problemas. Você pode 
sofrer atrasos e situações adversas, que exigirão 
jogo de cintura. Existem notícias chegando para 
você, mas tome cuidado com fofocas e situações 
escandalosas. Fuja de excessos.

CÂNCER (21/6 a 21/7) 
A semana pode trazer algumas obstruções, por-
tanto é importante conseguir elaborar melhor o 
que falar e o que fazer: planeje-se bem, pois obs-
táculos e atrasos estão no caminho. Pode haver 
algum passeio ou viagem fracassada, quem sabe 
até alterada de última hora. Mantenha-se aberto 
e otimista para abraçar o novo que surgir.
LEÃO (22/7 a 22/8)
É uma semana que exigirá sua paciência, pois 

atrasos e demoras estão no seu caminho. Além 
de paciência, será necessário ter prudência e 
discrição. Quanto mais manter seus planos e 
suas ações resguardadas, melhor. Tome cuida-
do com excessos e exageros. Acidentes podem 
acontecer, então fique atento, principalmente 
na direção.

VIRGEM (23/8 a 22/9) 
Pode ser uma semana de insatisfação ou de 
uma certa melancolia. Tome cuidado com ex-
cesso de dúvidas e pensamentos mais tristes. 
As suas ideias precisam estar mais claras, en-
tão mantenha o otimismo e a compreensão das 
questões. Seu julgamento pode não estar equi-
librado, portanto é importante conseguir ouvir e 
dialogar.

LIBRA  (23/9 a 22/10)
A semana pede profundidade, celebração e 
amor. Tome cuidado com excesso de superfi-
cialidade e aparência. Não se preocupe tanto 
com os outros e cuide melhor de si mesmo e 
para que a semana seja bem produtiva e/ou 
muito prazerosa. Os apegos poderão trazer 
problemas, então saiba compartilhar e ceder.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11) 
A semana tem uma grande finalização, e isso aca-
ba trazendo alívio. Você pode entregar um traba-
lho, receber uma boa notícia com relação a saúde 
de algum familiar ou até relacionada à sua. Seja 
como for, a semana te leva a querer celebrar e es-
tar ao lado de pessoas de confiança. Um grande 
desfecho se aproxima, trazendo paz.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
Nesta semana, sua mente pode estar ótima para 
organizar e realizar. Sua capacidade de iniciar e 
concluir algo será imbatível. Você deveria colocar 
todo o seu foco para resolver o que for preciso, 

deixando o caminho livre. Tome cuidado com a 
dispersão. Pode ser preciso lidar com papelada ou 
questões burocráticas.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)
Pode ser uma semana intensa e agitada, mas que, 
com coragem e entusiasmo, você vencerá facil-
mente. Portanto é uma semana positiva no geral, 
mas saiba dosar sua energia e sua atitude com-
bativa para não se meter em brigas e discussões.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)
A semana trará mudanças, algumas inesperadas, 
por isso será preciso ter muito jogo de cintura e 

generosidade, até mesmo para aceitar ajudas que 
podem chegar em boa hora, mas é importante não 
ser orgulhoso e adotar uma postura humilde.

PEIXES (20/2 a 20/3)
A semana pode te levar a criar uma nova estra-
tégia para que suas metas e seus objetivos no 
trabalho sejam alcançadas. Use e abuse da sua 
capacidade de liderança e inspire confiança para 
vender suas ideias e ganhar aliados. Se conseguir 
ser organizado e autoconfiante, pode ser uma se-
mana de bons ganhos.
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Área de 6 alqueires (145.200m²), 
sem benfeitorias, 5 alqueires de plan-
tio mecanizado, um alqueire em pa-
stagens e reserva, nascente de agua 
na propriedade. Localizada entre a 
Comunidade de Esquina Gaúcha 
e São Francisco, Missal Pr. Valor 
2.000.000,00 aceita propostas.

Chácara de 5.265m², ótima para 
área de lazer, própria para açudes, 
asfalto, próxima ao Centro, Linha 
da Granja. Valor 350.000,00 aceita 
veículo como parte de pagamento e 
propostas de parcelamento.

Chácara de 30.000m², (3,0) 
hectares, sem benfeitorias, toda em 
pastagens cercada, propicia para 
açudes, a 1.000m do calçamento, 
em Linha São Pedro Missal Pr. Valor 
300.000,00 aceita propostas e troca 
por casa em Missal.

Chácara,2,6 hectares 
(25.300m²), casa 170m² mobiliada, 
um barracão de 180m², um barracão 
em madeira de 50m², com vários im-
plementos e ferramentas agrícolas, 
toda em pastagens cercada, locali-
zada a 2 km da Cidade, na PR 495. 
Valor 970,000,00 aceita imóveis na 
região como parte de pagamento

Chácaras de 3.500m², cercadas, 
açude, poço artesiano compartilhado, 
rede de energia, rede de agua, ótimo 
acesso, entre cidade de Missal e Itai-
pulandia. Valor 155.000,00.

Sitio de 5 alqueires, 100% me-
canizados, casa em alvenaria, galpão 
pré-moldado, poço artesiano, 4 chi-
queiros automatizados, um grelhado, 
3 com lamina de agua, capacidade 
para 2.700 suínos, integração Frigori-
fico Friella. Linha Santa Cruz do Incra, 
São Miguel do Iguaçu Pr.

Área de 121.000m² (5 alqueires) 
sem benfeitorias sendo 4 alqueires 
mecanizados para plantio, restante 
em pasto e reserva. Próximo a Co-
munidade de Linha São Pedro, Missal 
Pr. Valor 7.500 sacas de soja, sendo: 
4.500 sacas soja de entrada e mais 
duas parcelas anuais de 1.500 sacas 
por parcela.

Sitio de 2.3 alqueires em pa-
stagens, casa, nascente. Valor 
230.000,00 aceita troca por imóvel 
em Missal, ou veículo como parte de 
pagamento. Localizado na Comuni-
dade de Santo Antônio Município de 
Ramilandia Pr.

Sitio de 40.000m² (4,0) hectares, 
com 4 aviários, padrão Lar, automati-
zados, com capacidade para 70.000 
frangos. Localizado a 500 metros da 
PR que liga Missal a Santa Helena. 
Entrada 500.000,00 mais 4 parcelas 
anuais de 4.666 sacas de soja.

Sitio, 95.412m² (9,54) hectares, 
em pastagens, casa mista, galpão, 
estábulo, a 100metros da PR 495, e 
a 3km da cidade, na Localidade de 
Esquina Gaúcha, Missal Pr. Valor 
800.000,00 aceita imóvel em Missal 
e veiculo como parte de pagamento.

Sitio de 3.8 alqueires (91.960) 
m², em pastagens, com area de 4 
hectares para plantio, casa, galpão/
estábulo, com possibilidade para in-
stalação de granja suínos/frangos, 
ótima localização a 1.000 metros da 
PR 495 e a 3 km da Cidade. Valor 
1.000.000,00 aceita propostas.

Sitio de 37.000m², casa de 
240m², três quartos, três banheiros, 
sala, duas cozinhas com moveis 
sob medida, garagem, edícula, la-
vanderia, mais duas casas de 70m² 
em alvenaria, para funcionários, um 
galpão em madeira de 480m², um 

galpão pré-moldado de 150m², area 
estruturada para piscicultura, agua 
nascente, 8 açudes com capacidade 
para 80.000 alevinos, local excelen-
te para instalação de pesque pague, 
motor diesel com gerador de 40 kw, 
17 arreadores. Asfalto até a proprie-
dade, localizado no Distrito de Santa 
Inês no Município de Itaipulândia Pr. 
Valor 1.500.000,00 aceita propostas 
e imóveis em Itaipulândia como parte 
de pagamento.

Sitio de 9.2 alqueires, 4 alqueires 
mecanizados, 5 alqueires em pasta-
gens, casa, galpão, poço artesiano, 
ótimo para instalação de aviários ou 
granja de suínos. Localizado na Lo-
calidade de Médio Rio Branco Missal 
Pr. Valor 1.500.000,00 aceito imóveis, 
como parte de pagamento.

Sitio de 76.292m², (3,15 alquei-
res), todo em pasto, sem benfeitori-
as, nascente de agua. Localizado no 
calçamento, na Linha São Sebastião, 
Missal Pr. Valor 400.000,00 aceita 
propostas.

Sitio de 10.5hectares, sete 
hectares mecanizados, Granja de 
suínos, 4 chiqueiros, para 2.000 suín-
os, poço artesiano, dois galpões, casa 
de alvenaria 140m², açude, irrigação. 
Localizado na Linha Caçador Missal 
Pr. Valor: 2.800.000,00.

Sitio de 3 alqueires, mecaniza-
dos, com irrigação, duas casas em 
alvenaria 110m² cada uma, chiqueiro 
90m², para 600 suínos automatizado, 
padrão Friela, estábulo, poço arte-
siano, asfalto ate a propriedade. Itai-
pulândia Pr. Valor 1.500.000,00 aceita 
imóvel de até 300.000,00 como parte 
de pagamento.

Sitio de 2.8 alqueires, com casa 
em madeira, galpão, açude, pomar 
com mais de 50 variedades de fru-
tas produzindo, restante em pasta-
gens, ótima chácara, localizada na 
Linha São Francisco Missal Pr. Valor 
400.000,00. Aceita troca por casa em 
Missal.

Chácara de 48.400m², sem ben-
feitorias, ótimas nascentes de agua, 
própria para tanques de piscicultura 
ou chácaras de lazer, a 1.000 metros 
da Cidade. Valor 1.500.000,00.

Chácara de 24.200m², sem ben-
feitorias, ótimas nascentes de agua, 
própria para tanques de piscicultura 
ou chácaras de lazer, a 1.000 metros 
da Cidade. Valor 750.000,00.

Area de 10.980m², sem benfeito-
rias, na Rua da Produção, próximo ao 
Centro, Missal Pr. Valor 1.200.000,00

Chácara de 32.800m², com 
casa mista, galpão, estábulo, açude, 
próximo ao Lago de Itaipu, localizada 
na Linha Vera Cruz Distrito de Vila Ce-
leste, Município de Santa Helena Pr. 
Valor 700.000,00 aceita outros imóv-
eis como parte de pagamento.

Chácara, 23.082m², sem ben-
feitorias, a 1.500 metros da Cidade, 

ótima para área de lazer, Linha da 
Granja Missal Pr.

Área de 92.600m², (9,26hecta-
res), mecanizada, sem benfeitorias, 
própria para loteamento, faz divisa 
com área urbana, no Município de 
Itaipulândia Pr, a 800m do Parque 
Aquático.

Sitio de 18 alqueires, 10 alquei-
res para plantio e 8 alqueires em pa-
stagens. Valor 150.000,00 por alquei-
re. Localizado na Linha Bandeirantes 
Missal Pr

Área de 302.500m², 12,5 alquei-
res, 100% mecanizada, sem ben-
feitorias, asfalto até a propriedade, 
localizada no Munícipio de Itaipulând-
ia Pr. Valor 3.500 sacas de soja por 
alqueire.

Casa alvenaria 82 m², forro em 
laje, dois quartos, suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, lavanderia, terreno 
380m², murado, localizada na rua Alta 
Vista, Bairro Sitio Verde, Missal Pr. 
Valor 300.000,00 aceita propostas

Casa 142m², três quartos, suíte, 
sala, cozinha, banheiro social, lavan-
deria, edícula, sistema de energia 
solar instalado, terreno de 322m², 
murado, portão eletrônico, localizada 
na Rua Wilibaldo Birck, Bairro Birck, 
Missal Pr. Valor 480.000,00 aceita 
propostas.

Terreno de 676m², com casa mi-
sta de 180m², ótima localização na 
Rua Dom Pedro, esquina com Rua 
Flores da Cunha, a três quadras do 
Hospital Nossa Senhora de Fátima, 
Missal Pr. Valor 400.000,00 aceita 
propostas.

Casa em alvenaria, forro em 
PVC, 85m², dois quartos, sala, co-
zinha, banheiro, lavanderia, garagem, 
edícula de 60m², terreno de 245m², 
cercado, portão eletrônico. Rua São 
Gabriel, Bairro Renascer Novo Missal 
Pr. Valor 215.000,00

Casa 144m², mais sala/escritório 
64m², total área construída 208m², 
forro em laje, detalhes em gesso, piso 
em porcelanato, três quartos, suíte, 
closet, banheiro social, sala de estar, 
sala de janta, cozinha, garagem, la-
vanderia, edícula, lavabo, área de 
serviços, terreno de 532m², Rua Rene 
Pauli, 69, Missal Pr. Valor: 780.000,00 
aceita propostas.

Casa 130m², com Sala Comercial 
de 60m², anexa, localizada na Rua 
Cerro Largo esquina com Rua Nossa 
Senhora da Luz, Centro Missal Pr. Va-
lor 430.000,00

Casa nova em alvenaria, 146m², 
alto padrão, três dormitórios, suíte, 
sala, cozinha, banheiro social, lavan-
deria, edícula, garagem para dois 
veículos, terreno 442m², cercado, 
portão eletrônico. Rua Pedro Butzke, 
próximo ao Centro, Missal Pr, valor: 

530.000,00. 
Sala Comercial, 200m² em alve-

naria, com 2 quitinetes anexas com 
garagem, terreno de 460m², Rua Ita-
piranga Esquina com Rua Parana, 
Centro Missal Pr. Valor 650.000,00

Casa em alvenaria, 90m², três 
quartos, duas salas, cozinha, banhei-
ro, edícula, lavanderia, garagem, ter-
reno de 468 m², cercado. Rua Mauri 
Mattes, Centro Itaipulândia Pr. Valor 
270.000,00 aceita terreno em Media-
neira como parte de pagamento.

Casa mista, 50m², dois quartos, 
sala, cozinha, banheiro, terreno de 
268m², localizada na Rua Bom Su-
cesso 07 Bairro Renascer, Missal Pr. 
Valor 140.000,00

Casa alvenaria, 115m², três 
quartos, três banheiros, sala, cozinha, 
lavanderia, garagem com edícula, 
terreno de 215m², cercado. Rua San-
to Expedito, Bairro Renascer Novo, 
Missal Pr. Valor 280.000,00 aceita 
propostas.

Casa em alvenaria, 180m² con-
struídos, três quartos, suíte, banheiro 
social, sala de janta, sala de estar, 
cozinha, garagem para dois veículos, 
edícula, área de serviço, porão com 
sala, cozinha, lavanderia, banheiro, 
terreno de 399m², cercado, ótima 
localização, na Rua Paraná esquina 
com Rua Itapiranga, Centro Missal Pr. 
Valor 580.000,00 aceita propostas.

Casa 100m², dois quartos, sala, 
cozinha, banheiro, lavanderia. Terreno 
de 450m², cercado, localizada na Rua 
Pirmino Mayer 06, Bairro São Franci-
sco Missal Pr. Valor 160.000,00.

Casa alvenaria, 70m², dois quar-
tos, sala, cozinha, lavanderia, banhei-
ro, terreno de 236m², cercado. Locali-
zada na PR 495, Vista Alegre Missal 
Pr. Valor 85.000,00.

Casa em alvenaria de fundos, 
60m², dois quartos, sala, cozinha, 
área de serviço, banheiro. Localizada 
na Rua Santo Cristo, Centro Missal 
PR. Valor: 170.000,00.

Casa alvenaria, 114m², três quar-
tos, sala, cozinha, banheiro, lavande-
ria, garagem, terreno de 600m², todo 
solo em pedra brita, cercado, localiza-
do na Rua Paraná, 1184, Centro Mis-
sal Pr. Valor 280.000,00 aceita veículo 
no valor de ate 50.000,00 como parte 
de pagamento, aceita propostas.

Casa, 130m², três quartos, suíte, 
banheiro social, sala, cozinha, gara-
gem, edícula, área de serviço, cerca-
da. Terreno de 300m², localizada na 
Rua Mato Grosso, Bairro Panorâmico, 
Missal PR. Valor: 280.000,00 aceita 
veículos como parte do pagamento.

Casa, alvenaria 110m², sala, 
cozinha, garagem, dois quartos, 
um banheiro, lavanderia, terreno de 
1.250m², cercado, portão eletrônico, 
localizada na Rua da Produção, Cen-
tro Missal Pr. Valor 450.000,00 aceita 
propostas.

Casa de alvenaria, 170m², quatro 
quartos, sala, cozinha, dois banhei-
ros, lavanderia, garagem. Terreno 
de 790m² cercado, portão eletrônico. 
Rua Floriano Maldaner esquina com 
Rua da Providência, Centro Missal Pr. 
Valor: 250.000,00 aceita proposta.

Casa, alvenaria, 136m², três 
quartos, sala de estar, sala de janta, 
cozinha, dois banheiros, garagem, 
lavanderia. Terreno de 532m², cerca-
do. Rua Leopoldo Heneman, Centro 
Missal Pr. Valor 480.000,00 aceita 
propostas.

Casa de alvenaria, 70m², dois 
quartos, sala, cozinha, banheiro, ga-
ragem, lavanderia, terreno de 209m², 
localizada na Rua Primeiro de Abril, 
Centro Missal Pr. Valor 120.000,00.

Casa, alvenaria, 124m², três 
quartos, suíte, banheiro social, 
sala, cozinha, lavanderia, edícula, 
garagem. Terreno 322m², murado/
cercado, portão eletrônico. Rua João 
Paulo I, Bairro Birck, Missal Pr. Valor 
350.000,00

Casa de alvenaria,70m², forro 
em lage, dois quartos, sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, edícula, gara-
gem, terreno 300m² todo cercado, 
valor 350.000,00, Rua Machado de 
Assis, Bairro Padre Rick.

Casa alvenaria, 50m², terreno de 
240m², Rua Bom Sucesso, Bairro Re-
nascer. Valor 140.000,00

Terreno, 742m², ao lado da Ação 
Social, próximo ao Colégio, Ginásio 
de Esportes, Rua Castelo Branco, 
Município de Itaipulândia Pr. Valor 
280.000 aceita troca por casa em 
Missal.

Terrenos 448m², localizados no 
Bairro Parizotto, Município de Itai-
pulândia Pr. Valor 90.000,00.

Terreno 300m², Rua São Paulo, 
Bairro Jardim Panorâmico, Missal Pr. 
Valor 48.000,00.

Terreno de 3.234m², com fren-
te para PR 495, próximo ao Centro, 
ótimo local para construção de bar-
racões industriais. Valor 1.500.000,00 
aceita parcelamento.

Terreno de 827m², no Bairro Ma-
rasca, Missal Pr. Valor 115.000,00

Terreno 1.100 m², localizado na 
Rua Dom Pedro l, Distrito de Portão 
Ocoi, Missal PR. Valor 100.000,00 
aceita propostas.

Terreno 480m², comercial, Rua 
Paraná esquina com Rua Minas Ge-
rais, Bairro Jardim Panorâmico, Mis-
sal Pr. Valor 140.000,00 aceita propo-
stas.

Terreno 514m², sem benfeitorias, 
PR 495 Vista Alegre Missal Pr. Valor 
50.000,00 aceita propostas.

Terreno 300m², no Bairro Padre 
Rick, Missal Pr. Valor 58.000,00.

Terreno 1.750 m², Rua da 
Produção, Centro Missal, Valor 
250.000,00

Terrenos Loteamento Marasca a 
partir de 50.000,00.

Terreno, 300m², Rua Rio de 
Janeiro, Bairro Padre Rick. Valor 
58.000,00.

Terrenos em Dom Armando, Ele-
mar Junges, 592m² valor 55.000,00 
e Rua Elemar Junges, terrenos com 
602m², valor 55.000,00 aceita troca 
por imóveis em Missal
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Obras da nova UBS de Santa Inês em Itaipulândia 
estão em fase de conclusão

SAÚDE

A Administração Municipal de 
Itaipulândia, através da Secretaria 
de Saúde, está edificando uma 
nova Unidade Básica de Saúde na 
comunidade de Santa Inês. A obra é 

uma parceria entre o Município e o 
Governo do Estado.

A Secretária de Saúde Leila 
Prates, juntamente com a Prefeita 
Cleide Prates, o Vice-prefeito Lindolfo 
Rui e o Administrador distrital Akinelo 
Mahl, fez uma visita às obras nesta 

terça-feira, 14.
Conforme disse a Secretária de 

Saúde Leila Prates “Com esta nova 
UBS nossa equipe, que já presta 
atendimentos de qualidade, poderá 
oferecer um serviço ainda melhor 
aos munícipes atendendo a comu-

nidade de Santa Inês e localidades 
circunvizinhas.”

OBRA
A nova UBS terá uma área de 

423,67 m2 construídos e terá um 
investimento de R$ 934.332,47 
(novecentos e trinta e quatro mil, tre-

zentos e trinta e dois reais e quarenta 
e sete centavos). A empresa respon-
sável pela execução é a Concretiza 
Construtora e Incorporadora.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia

Obras de asfalto na estrada Santa Inês-Esquina Gaúcha avançam
OBRAS

A Administração Municipal de 
Itaipulândia, através da Secretaria 
de Saúde, está edificando uma 
nova Unidade Básica de Saúde na 
comunidade de Santa Inês. A obra é 
uma parceria entre o Município e o 
Governo do Estado.

A Secretária de Saúde Leila 
Prates, juntamente com a Prefeita 
Cleide Prates, o Vice-prefeito Lindolfo 
Rui e o Administrador distrital Akinelo 
Mahl, fez uma visita às obras nesta 
terça-feira, 14.

Conforme disse a Secretária de 
Saúde Leila Prates “Com esta nova 
UBS nossa equipe, que já presta 
atendimentos de qualidade, poderá 

oferecer um serviço ainda melhor 
aos munícipes atendendo a comu-
nidade de Santa Inês e localidades 
circunvizinhas.”
OBRA

A nova UBS terá uma área de 
423,67 m2 construídos e terá um 

investimento de R$ 934.332,47 
(novecentos e trinta e quatro mil, tre-
zentos e trinta e dois reais e quarenta 
e sete centavos). A empresa respon-
sável pela execução é a Concretiza 
Construtora e Incorporadora.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia
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Amistoso de voleibol adaptado envolve 
equipes de Itaipulândia e Missal

TERCEIRA IDADE

Na última quarta-feira, 15, a 
Coordenação da Terceira Idade de 
Itaipulândia, organizou um jogo amis-
toso de voleibol adaptado. A equipe 
de Itaipulândia recebeu os idosos 
integrantes da equipe da comunidade 
de São Pedro, município de Missal.

Seguindo os protocolos sanitá-
rios, o jogo foi realizado no Ginásio 
Municipal Irineu Luiz Friedrich e 
envolveu atletas das categorias 
masculino e feminino.

Conforme disse Ivanete Glesse, 
Coordenadora da Terceira Idade de 
Itaipulândia, “agradecemos a parceira 
do grupo da melhor idade de Missal 

e parabenizamos o professor de 
educação física Marcos Carvalho 
e grupo de voleibol adaptado. Da 
mesma forma agradecemos o Depar-
tamento de Esportes pelo apoio e as 
professoras Carina e Andreia pelos 
trabalhos realizados durante o ano 
com grupo da melhor idade de nosso 
município.”

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia
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A secretaria municipal de Assis-
tência Social realizou, na manhã 
desta quinta-feira (16), o sorteio 
anual da quitação das casas entre os 
mutuários que mantiveram as parce-
las em dia durante o exercício 2021.

O momento contou com a 
participação do prefeito Zado, vere-
adores Fabricia Bedendo, Anderson 
Draghetti, Tânia Osório e Solange 

Ribeiro, além de alguns moradores, 
secretários e representante da Asso-
ciação Comercial.

Diferente de outros anos, houve 
o sorteio de oito nomes, sendo um 
por conjunto habitacional. O avanço 
foi possível graças a alteração Lei 
Municipal n°2.860 de 04 de maio de 
2021: "É um entendimento do pre-
feito Zado e vice Dinho Maraskin que 
precisamos dar mais oportunidades 
neste sorteio anual e por isso houve 
a alteração na lei que ampliou de um 

para oito quitações anuais," explica 
a secretária de Assistência Social, 
Shirla Patrícia Weber Sterchile.
Sorteados:

Vila Real - São Roque: Marcia 
Eliane Kremer Toniazzo

Terra do Sol - Moreninha: Roque 
Prates Pedreira

Nacional - Sub Sede: Claudia 
Regina da Rosa

Celeste - Vila Celeste: Idelio 
José Capeletti

Caminho das Águas - São Cle-
mente Lucimar Gomes de Oliveira

Cristo Rei - Cidade: Elizete Eloisa 
Schumamm dos Santos

Parque Verde - Cidade: Leopolda 
Erd Fenske 

Terra das Águas: Marinalva 
Rodrigues Santana 

Assessoria de Imprensa do 
Município de Santa Helena

Moradores dos Conjuntos Habitacionais em Santa 
Helena são contemplados com a quitação da casa
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Contas do Prefeito Ferrari do ano 
de 2016 são aprovadas pela
Câmara de Vereadores de Missal

As contas da Administração 
Municipal de Missal do ano de 2016, 
ainda na gestão do Prefeito Ferrari, 
ainda não estavam aprovadas devido 
a questionamentos à época. O tempo 
passou e finalmente estas contas 
foram aprovadas pela Câmara de 
Vereadores de Missal.

Já havia a aprovação por parte 
do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná (TCE-PR) conforme o acór-
dão mº 2605/20217 de 19 de junho 
daquele ano. E no último dia 13 de 
dezembro o Presidente da Câmara 
de Vereadores de Missal, Elmo 
Franke Pauli publicou o ato do Poder 
legislativo nº 006/2021 aprovando as 
referidas contas.

O Prefeito Ferrari disse que 
sempre esteve tranquilo quanto a 
aprovação. “Sempre falamos que 
era questão de tempo pra que estas 
contas fossem aprovadas e está aí o 
resultado, agradecemos o Tribunal de 

Contas do Estado e aos vereadores 
de Missal que entenderam que não 
havia irregularidade na prestação de 
contas”, relembra.

 “Sempre falamos que era questão de tempo pra que estas contas fossem 
aprovadas e está aí o resultado, agradecemos o Tribunal de Contas do 

Estado e aos vereadores de Missal que entenderam que não havia
 irregularidade na prestação de contas”, relembra o Prefeito Ferrari.

Eleito novo Presidente do 
CISI em Assembleia eletiva

Na tarde da sexta-feira, 17 de 
dezembro, ocorreu a assembleia 
eletiva do Consórcio Intermunicipal 
de Saúde Iguaçu (CISI) na sede em 
Medianeira. O prefeito de Ramilân-
dia, Edson Santos foi eleito por acla-
mação o novo Presidente do Con-
sórcio. Além dele, o vice-presidente 
eleito foi Ivo Roberti de Serranópolis 
do Iguaçu e o secretário o Prefeito 

Antônio França de Medianeira.
Em 2021, logo no seu primeiro 

ano de mandato como Prefeito, Adilto 
Luis Ferrari, que já havia sido prefeito 
por 08 anos e presidente do mesmo 
Consórcio, esteve como Presidente 
acumulando as funções em um ano 
tão difícil com uma pandemia em 
percurso.

“Saio com a sensação de dever 
cumprido frente a este importante 
consórcio e com a certeza que o 

prefeito Edson dará continuidade 
ao trabalho realizado, até porque 
a equipe que atua no Cisi é muito 
profissional e competente”, elogia 
Ferrari.

Os secretários de Saúde dos 
municípios que integram o Consórcio, 
bem como os prefeitos e represen-
tantes de Prefeitos, estiveram em 
assembleia discutindo diversos 
outros assuntos de interesse comum.

O Prefeito Ferrari de Missal, que ocupava o cargo até então, entrega a função ao Prefeito 
Edson de Ramilândia

Assessoria de Imprensa do 
Município de Missal
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Município de Missal
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